MONTER: B01:01

TRÄFFA OSS PÅ
SCANAUTOMATIC OCH PROCESSTEKNIK

Skriv ut din
kostnadsfria biljett

4– 6 OKTOBER 2016 SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG

NORDENS STÖRSTA MÖTESPLATS
FÖR FRAMTIDENS AUTOMATION OCH PROCESSTEKNIK
2 MÄSSOR 1 ENTRÉKORT
Mässan för dig som vill se ny teknik och de senaste lösningarna
inom komponenter och system, industriautomation och lösningar
för maskintillverkare.

INDUSTRIELL DIGITALISERING

Mässan för dig som vill se ny teknik och de senaste lösningarna
inom processteknisk utrustning, processautomation och lösningar
för processindustrin.

FRAMTIDSLÖSNINGAR I VÄRLDSKLASS

• Nordens främsta mötesplats med
300 utställare

NY TEKNIK

• Kunskapshöjande och inspirerande
seminarier

EN KOMPLETT UTSTÄLLNING
INOM AUTOMATION OCH PROCESSTEKNIK
På mässgolvet träffar du 300 ledande leverantörer som tillsammans visar
över 600 produktkategorier inom automation och processteknik.

100% fokus
på effektiv och
säker produktion

NAVET FÖR KUNSKAPSÖVERFÖRING
INOM SVENSK INDUSTRI
Vill du veta hur du kan effektivisera produktionen och korta ledtider? Är du intresserad av hur den industriella digitaliseringen
påverkar industrin? Vår mötesplats erbjuder dig som besökare kunskapsöverföring i form av utbildningar, inspirerande föreläsningar och nischade konferenser på plats som belyser de centrala frågorna och senaste trenderna i industrin.

LYSSNA TILL DE FRÄMSTA
INDUSTRI-EXPERTERNA

Leif Östling

Charlotte Brogren

Mikael Ahlström

KONFERENSEN FÖR SVERIGES
INDUSTRIELLA DIGITALISERING
- AUTOMATION SUMMIT 4 OKTOBER
Automation Summit är en konferens som går parallellt
med årets mässa. Konferensen handlar om hur ny teknik,
digitalisering, IoT, telecom, industriell IT och modern
automation påverkar utvecklingen i dagens och
framtidens industri. Konferensen är en betalkonferens
med table top utställning!

Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, Volkswagens
koncernledning, VD Scania 1994–2012.
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova
Mikael Ahlström, VD Hyper Island/Britny

UTBILDNINGAR
Utbildningar inom bland annat pumpar, reglerventiler,
industriell vattenrening samt hydraulik och pneumatik.

SCENPROGRAM
Kostnadsfritt scenprogram med föreläsningar
och seminarier.

www.automationsummit.se

DETTA HÄNDER MER PÅ MÖTESPLATSEN:
• Möjligheternas Värld med Bilfabriken 4.0 • Prisutdelningar Scanautomaticpriset
– workshops - ny teknik i ett
och Automation Studentpriset
praktiskt sammanhang
• Teknikvandringar – låt lösningarna
komma till dig
• Nordisk Yrkeslandskamp

• Matchmaking – förbokade möten
för nya affärer
• Microbryggeri Ölprovning
- Rådanäs bryggeri

Scanautomatic och ProcessTekniks öppettider, seminarier och utställare på www.scanautomatic.se www.processteknik.info #scanprocess

SLIPP KÖER - SKRIV UT DIN KOSTNADSFRIA BILJETT HÄR

